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Назва курсу

Ландшафтний дизайн

Адреса
викладання
курсу

вул. Саксаганського 1, 79005 Львів

Факультет та
кафедра, за
якою
закріплена
дисципліна

біологічний факультет, кафедра екології

Галузь знань,
шифр та назва
спеціальності

101 Екологія

Викладачі
курсу
Контактна
інформація
викладачів

Мамчур Звенислава Ігорівна, к.б.н., доцент, зав. кафедри екології
https://bioweb.lnu.edu.ua/employee/mamchur-z-i

zvenyslava.mamchur@lnu.edu.ua

Консультації з
курсу
відбуваються

Консультації проводяться в день проведення лекцій/практичних занять
(за попередньою домовленістю): вул. Саксаганського,1, ауд. 201.

Сторінка курсу

https://bioweb.lnu.edu.ua/course/ld

Інформація про
курс

Курс знайомить студентів зі стилями, структурою і функціонуванням
об’єктів ландшафтного дизайну, використанням насаджень для
оптимізації довкілля, екологічними аспектами в озелененні міст
(зокрема, м. Львова), роллю ландшафтного дизайну в побудові
екологічних міст.

Коротка
анотація курсу

Ландшафтний дизайн є вибірковою навчальною дисципліною, котра
викладається упродовж 8 семестру обсягом 4 кредити (за Європейською
Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Мета та цілі
курсу

Мета курсу - ознайомлення студентів з основними теоретичними
принципами, засадничими поняттями і концепціями ландшафтного
дизайну; дати студентам уявлення про цілісність в організації і
функціонуванні об’єктів ландшафтного дизайну; сформувати знання про
екологічні вимоги рослин як базовий елемент, яким оперує ландшафтний
дизайнер, навчити застосовувати знання та навички для проведення
аналізу стратегій озеленення урбоекосистем, розвинути здатність до
участі в управлінні екологічними проектами (К26).

Також проводяться онлайн консультації у системі Moodle. Для
погодження часу консультацій слід писати на електронну пошту
викладача.

Цілями курсу є:
• ознайомлення з сучасними досягненнями у проектуванні, дизайні та
формуванні об’єктів ландшафтного дизайну;
• вироблення знань про використання насаджень для оптимізації
довкілля;

• вміння виділяти елементи і компоненти в різновидах екологічних
стилів озеленення;
• вміння обґрунтовувати збереження й охорону біорізноманіття на
об’єктах садово-паркового господарства;
• розуміння ризиків використання інтродукованих рослин на об’єктах
ландшафтного дизайну;
• розуміння ролі озеленення в побудові екологічних міст;
• дотримуватись норм академічної доброчесності при підготовці
індивідуальних завдань.
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Тривалість
курсу
Обсяг курсу
Очікувані
результати
навчання

120 год упродовж 8 семестру
30 год лекцій, 20 годин практичних занять та 70 годин самостійної
роботи
Після завершення цього курсу здобувач буде :
Знати:
•
•
•
•
•
•

предметну область в сфері ландшафтного дизайну:
основні стилі садово-паркового мистецтва;
принципи, методи і засоби побудови об’єктів ландшафтного дизайну;
екологічні засади використання у ландшафті води, МАФ, рельєфу
тощо
методи захисту декоративних рослин від шкідників та хвороб;
культурні, наукові цінності і досягнення суспільства в мистецтві
ландшафтного дизайну.

вміти:
• використовувати знання з екології рослин, екології ландшафтів при
плануванні створення об’єктів ландшафтного дизайну;
• створювати композиції з природних та інтродукованих рослин на
об’єктах ландшафтного дизайну;
• виявляти фактори, що визначають формування ландшафтнобіологічного різноманіття;
• проводити пошук інформації з використанням відповідних джерел для
прийняття обґрунтованих рішень при пропонуванні стилів чи
рослинних компонгентів ландшафтного дизайну;
• доносити результати діяльності до професійної аудиторії та широкого
загалу, робити презентації та повідомлення;
• поєднувати навички самостійної та командної роботи задля отримання
результату та відповідальність за прийняття рішень;
• оцінювати якість робіт на об’єктах ландшафтного дизайну.
Ключові слова

Ландшафтний дизайн, саддодво-паркове
урбоекосистем, збереження біорізноманіття

Формат курсу

Очний

мистецтво,

озеленення

Проведення практичних занять і консультації для кращого розуміння,
Електронний курс у системі Moodle
http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=1348
Теми

Подано в Таблиці нижче

Підсумковий
контроль,
форма

Залік у 8 семестрі

Пререквізити

Викладання навчальної дисципліни базується на знаннях, отриманих у
результаті вивчення попередніх навчальних дисциплін та набуття
компетенцій, потребують базових знань з біологічних і екологічних
дисциплін, достатніх для сприйняття категоріального апарату, розуміння
сучасних проблем озеленення, збереження біорізноманіття в
екосистемах.

Навчальні
методи та
техніки, які
будуть
використовуватися під час
викладання
курсу

Презентації, лекції, колаборативне навчання (форми – групові проекти,
спільні розробки), творче індивідуальне завдання, дискусія.

Необхідне
обладнання

Персональний комп’ютер, загальновживані комп'ютерні програми,
проектор, прилади кафедральної екологічної лабораторії.

Критерії
оцінювання
(окремо для
кожного виду
навчальної
діяльності)

Політика виставлення балів. Оцінювання проводиться за 100-бальною
шкалою:

Інноваційні технології навчання (тренінгові технології, коучингові
техніки); проблемні бесіди, роботи в малих групах, семінари-дискусії,
кейс-методи аналізу конкретних ситуацій, колаборативне навчання
(спільні розробки і проекти). Теми, завдання, кейси до творчого
індивідуальне завдання представлені в системі Moodle.
Побудова електронного навчання як простору прояву пізнавальних
ініціатив. Консультації. Організація самостійної роботи, самоконтроль.

Поточне тестування та самостійна робота
Вид роботи

Кількіст
ь

Сума
Кількість балів
за одиницю

Виконання завдань блоку 1

10

10

Індивідуальне завдання

30

30

Опрацювання матеріалів лекцій
і кейсів (Moodle),
модульний контроль – 45 балів
Підсумкова контрольна робота

45

1

15

15

Академічна доброчесність: Роботи здобувачів є виключно
оригінальними дослідженнями чи міркуваннями.
Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються.
Питання до
заліку

Матеріали розміщені: http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=1348

Опитування

Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу надано на сайті: http://elearning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=1348

СХЕМА КУРСУ
№
Форма діяльності
Термін викоТема занять (перелік питань)
тижня
та обсяг годин
нання
Змістовий модуль 1. Загальні уявлення про ландшафтний дизайн. Принципи, способи і методи
створення об’єктів ландшафтного дизайну
1. Виникнення і розвиток ландшафтного Лекція - 2 год,
березень
дизайну
самостійна робота – 7 год
2. Основні стилі садово-паркового мистецтва Лекція - 2 год,
1
Практичне заняття №1 – 2 год
березень
самостійна робота – 7 год
3. Завдання і специфіка ландшафтного Лекція - 4 год,
Березень2
дизайну
Практичне заняття № 2 –2 год
квітень
самостійна робота – 7 год
Змістовий модуль 2. Рослини як один із основних компонентів ландшафтного дизайну
1

4. Декоративні якості рослин та
використання у ландшафтному дизайні.

їх Лекція - 4 год,
квітень
Практичне заняття № 3 – 2
3
год
Самостійна робота – 7 год
5. Квітникарство і газоноведення: основні Лекція - 4 год,
квітень
положення, принципи і поняття
Практичне заняття № 4 – 2
3
год
Самостійна робота – 7 год
6. Декоративна дендрологія:
Лекція - 2 год,
квітень
5,6
Практичне заняття № 5 – 2
год Самостійна робота – 7 год
7.Використання деревних насаджень для Лекція - 4 год,
Квітеньоптимізації довкілля
Практичне заняття № 6 – 2
травень
7
год
самостійна робота – 7 год
8. Екостилі в ландшафтному дизайні
Лекція - 2 год,
травень
Практичне заняття № 7 – 2
8,9
год
Самостійна робота – 7 год
9. Застосування рослин для проектування Лекція - 2 год,
травень
9
водних об’єктів
Практичне заняття № 8– 2 год
самостійна робота – 7 год
Змістовий модуль 3. Функціонування, використання і підтримка об’єктів ландшафтного дизайну
10. Функціонування і підтримка об’єктів Лекція - 2 год,
травень
ландшафтного дизайну.
Практичне заняття № 9 – 2
10
год
самостійна робота – 7 год
11. Об’єкти садово-паркового обладнання.
Лекція - 2 год,
травень
10
Практичне заняття № 10 – 2
год

